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A jövő nemzedék. 
A háború emberveszteszteséggel jár . S nin-

csen veszteség, mely érzékennyebben sú j taná a 

n e m z e t e t . Ezt szükségképpen pótolni kell. Meny-

nvisegileg is, minőség i leg is. M in thogy azonban 

a mennyiségpótlásnak a természetes szaporodas 

lehetőség határt szab, az i nkább bővíthető minő-

s e g p ó t l a s kell, hogy f őgondunk legyen. Vagy i s 

gondoskodni kell arról , hogy a megmaradó em-

beranyagot, melyet főleg az uj, a j ö v ő nemzedék 

szolgáltat, a nemzetért kifejtendő nagy m u n k á r a 

kellőképpen e lőkesz i tsük, nevel jük . 

Első sorban a testi nevelésre kell f igyelmet 

fordítani A test rendszeres nevelése és edzése 

epp oly fontos, mint az ész és a sziv nevelése, 

sot tontosabb, mert azoknak alapfeltétele. Testi-

leg erős, edzett, egészéges férfiakat és nőket 

kell nevelnünk. Ne tenyésszünk görbeha tu , 

vékony l ab ik i a ju , ' r öv i d l á t ó , életkedv nél-

küli esordubelieket. Nemesitett sziv, nemesitett 

esz nemesitett testben, ez a nevelés eszmény-

kepe, melyet elérni lehet, ha a szü lő i ház , az 

iskola, a tarsadalom vallvetve közreműköd ik . 

Csak ugy válhat az u j nemzedek a nagy arany-

ban tőkozodó kötelességekkel j á r ó eletre kepes, 

izinos, egeszségcs, v idám, megelégedett, opti-

mista, idealisztikus nemzedékké , mely a meg-

nehezedett harcot a letert könnyen és j á t szva 

végzi. 
Különben pedig egész nevelési rendszerün-

ket a háború u tán a lap jában meg kell változ-

tatni. Évek ota ócsárol jak a d ívó oktatási rend-

szert, atyarol fiúra alszal l a gyű lö le t , a megve-

tes an iák elú 'ult módszere iránt, a ku l tu rember 

kétségbeesve lát ja , tapasztal ja annak ferde, ha-

szontalan voltat, a le lv i lagosult pedagógusok 

harcolnak ellene, agyszo lván az egész modern 

nemzedek elitéli ezt a rendszert és követel i 

annak megvál toztatását az u j kor sze l lemében 

— és mégis sikertelen ez a harc a copfos cél-

beliek ellen. 

V i ta tkoznak , tanácskoznak és a hosszú 

va j údásnak az eredménye valamely nevetséges 

tapasz, melyet erre a mumiara ragasztanak és 

megmarad az elavult klasszikai forma, a túlter-

heltség, a sziv- és testnevelés elhanyagolasa, 

megmarad az átkos következmény: az ideges, 

röv id lá tó , t udo i n ánygyü l ö l ö , életkedv, egyéniség 

nélkül i i f j úság . 

Am i j ó és üdvös volt hajdanában, ma mar 

nem az, a nepek anyag i és szellemi elete meg-

vá l tozot t ; minden mozg á sban van, minden halad, 

csak az iskola s tagná l , mert toldassal-foldással 

akarnak egy mar nem eletkepes intézményt 

fenntartani . 

A z u j nemzedeknek , a háború után követ-

kező uj kornak uj iskola kell, uj eszközökkel , 

uj t ananyagga l , uj tanerőkkel , uj tanulóanyaggal . 

A banküzletről. 

A magyar bankok a háború alatt lenyes 

üzleti eredményeket értek el Már a mult évi 

merlegek igazoltak ezt a tényt, de az idei első 

félév mérlegei még fényesebb üzleti eredmé-

nyekről számo lnak be. 

A la ikus talan nem tudta megérteni, hogyan 

lehetseges, hogy eppen a bankok ju tnak a haboru 

alatt oly nagy nyereségekhez, holott a háború 

kitörésekor a bankok vezetői feltek leg inkább 

attól, hogy intézeteik a v i lágkatasztrófa aldoza-

taul eshetnek. 

A bankvezetők azonban l í tka wlelmességgcl 

es ügyességgel tudjak k ihaszna ln i az adott 

v iszonyokat . 

Nem akarunk itt fog la lkozni azokka l a ban-

kokkal , melyek a helyzetet a banküz le ten k ívül 

fekvő üzletarak, kü lönösen áruűz le tek beveze-

tésével haszná l ták ki, hanem ezútta l csakis 

tisztán a szorosan vett banküz le t kö rü l kifejtett 

élelmességet akar juk fejtegetéseink t á rgyává tenni. 

A szinte mirhetetlen pénzszükségletet , 

melyet a h ábo rú támaszt , okvet lenül fedeznie 

kell az á l l amnak . Itt nemcsak azokról az össze-

gekről van szó, melyeket a katonai és p énzügy i 

kormányok és a ho z z á j uk tartozó hatósagok 

közvetlenül adnak ki, hanem azokró l az össze-

gekről is, amelyekre a hadseregszá l l i tóknak, a 

mun íc ió , egyenruha- es egyéb hason ló gyárak-

nak van szükségük , hogy a hoz z á j uk fűzött köve-

telményeknek megfelelhessenek. 

Ál ta lában ezt az egész, rengeteg pénzszük-

ségletet a bankok fedezik, természetesen nem 

abban az értelemben, m in tha saját pénzüket 

adnák e célokra — mert hiszen távolról sem 

rendelkeznek ennyi vagyonna l — , hanem a ban-

kok csak mintegy csatornái a nagy pénzfolyó-

nak, mely a takarékbetevők, a fo lyószamlafe lek 

forrásából az á l lami szükségletek tengerébe vezet. 

És ezen a csatornan tapad anny i a rajta 

keresztülfolyó pénzből , hogy még a t isztán csak 

banküzlettel fogla lkozó intezetek is e lőbb soha 

nem sejtett óriási jövedelemre tesznek szert. 

A bankok ugyan is — hivatkozással a hábo-

rús v iszonyokra — takarékbetétekre és folyó-

számlán három es fél száza lékná l magasabb 

kamatot (egyes kivételektol eltekintve) nem fizet-

nek. Hogy az al lamtól ennél magasabb kamatot 

kapnak, azt tan felesleges is megeml í ten i ; az is 

természetes, hogy a kamatkü lönböze ten szerzett 

haszon busás jövedelme a banküz le teknek. 

De van ezenkívü l a bankoknak inas kamat-

üzlete is: az, amelyet privátfelekkel folytatnak. 

Ez természetesen nem oly nagya rányú , mint az 

al lami, de jovedelmezósege a kö lcsöntőkéhez 

viszonyítva meg sokkal nagyobb . 

M íg ugyan is a bankok a betevőknek há rom 

és fél száza lékná l magasabb kamatot nem térí-

tenek meg, cseppet sem restelnek a kölcsón-

vevótől olyan meses kamatot kóvefelni, mely a 

törvényes kamat labra tólenyes megvetéssel tekint 

le. Sőt akad bank , mely azért, hogy a draga 

kamatú kölcsön folyósítását eszközl i , m j g kü l ön 

juta lékot is köt ki m?.Tának. 

T á r a a. 

Emlékezés. 

Te jutsz az eszembe 
Szeretett barátom, 
Ahányszor városunk 
Hegyeit meglátom. 

Ott szedtünk virágot, 
Ittunk a forrásból, 
Mely a völgy ölében 
Csobogva tovafoly. 

Ü/.tiik a pillangót, 
Mint fürge gyermekek, 
Mig nem a komoly est 
Celt szabott mindennek. 

Évek multak s jöttek 
Még csobog a forrás. 
Virág nö, lepke száll, 
Am hol a játszótárs. . . ? 

A nagy harc vérsikján 
Kgy szerény kis helyen 
Ali fehér nyírfából 
Kereszted, a névtelen 

Nagy eszmék mártírja 
Lettél, te jó barát! 
Lelki nagyságodra 
Büszke lehet hazád! 

A béke lágy keze 
Egy új kor hajnalán 
Sirod szent földjén ha 
Barázdát von talán, 

Képed nem omlik szét; 
Legalább nekem nem, 
Mert őrzi emieked 
Örökké — szellemem ! 

Bernhard Keresztély. 

Az Aviatika múltjából. 
Az aviatika jelentőségét nem kell olvasóink előtt fej-
tegetni, hiszen a jelen háború történetének olvasása-
kor használhatóságénak elég tanújelét láthatjuk. Na-
ponta olvastunk hírlapjainkban bátor és vitéz pilótá-
ink eredményes működéséről. A mai repülő techni-
kának van azonban múltja, sőt mondaköre is, mely 
bizonyságul szolgál, hogy az ember repülési vágya 
nagyon régi keletű, ós hogy az emberiség a levegő 
meghódításának gondolatával már ősrégi korban is 
foglalkozott. 

Egy germán mondában találjuk a következőket: 
Kit egyszer egv Wieland nevii kovácsmester, kinek 
lábait Niedung király kilyukasztotta, hogy ne tudjon 
elmenekülni országából. Wieland erreEgil nevü test-
vérével hozato't madártollakat ós ezekből óriási ma-
dárszárnyakat készített. Midőn készen volt vele igy 
szólt Kgilhez: „Próbáld kie szárnyakat, hogy tudsz e 
velük repülni." Egil podig azt kérdezte : „Hogy száll 
jak fel, hogyan repüljek és hogyan ereszkedjek l«" ? 
Wieland ezt válaszolá: „Szél ellen repülj fel ós a szél 
irányában szállj le!" Egil magára ölté a tollruhát ós 
fel i épült a magasba oly könnyedén mint egy kis 
uiadár és fenn a levegőbon oly gyorsan szárnyalt tova 

mint egy gyorsröptü sirály; midőn azonban le akart 
ereszkedni, fejjel lefelé bukott a földre. Oly erővel 
vágódott a szerencsétlen E/i l a földre, hogy inijd-
nein eszméletét veszítette. Midőn magához tért Wie-
land kérdezé, hogy használhatónak tartja-e a tollin-
get? Egil azt felelte, hogy ha a leereszkedéshez is 
oly jólenne, minta felszálláshoz és repüléshez, akkor 
pompásan lehelne használni. Most Wieland ölté fel 
a tollruhát és felrepült, kis ideig röpködött ide-od i, 
majd szép simán lerepült a földre es igz s'.ólt Egil-
hez: „Tévedtem kedves testvérem, mert most jut 
eszembe, hogy leereszkedni is szél ellen kell, a ma-
darak is u y csinálják." Titokokban pedig azt gou-
d >Ua, hogy ö ezt mar az előbb is jól tudta, de nem 
merte testvérének elárulni, mert félt, hogy az el fog 
repülni. Azután újra igy szólt: „Kedves Egil én most 
innen el fogok repülni az h iza szállok országunkba, 
tudod jól Niedung király nagyon haragszik reám es 
meg akar ölelni. A szökésemet is észre fogja venni 
és tenéked parancsolja majd, hogy lőjj utánam. Kérlek 
célozzál majd bal hónom ala, oda kötöttéin egy mar-
hahólyagot, melyben Niedung király fiainak vére vau. 
Ha hazaérek, nagy csapattal jövök majd vissza, h"gy 
téged is kiszabadítsalak a zsarnok király karmaiból. 
A két testvér elbúcsúzott egymástól és Wieland felre-
pült. A király emberei észrevették a szökevényt el-
jelentették Niedugnak, mire ez raegpaiancsolta Ibii-
nek, hogy löjjon bátyára. Kuil testvérének i»al Ilona 
alatt lévő holyagot találta el. A benne lévő vér le-
csurgott a földre és a király azt hitte, hogy NVieland 
a kozollóvő tóba zuhant és od i belefulladt. Wieland 
pedig szépen hazarepült. 

Eddig szól a moda. Történeti feljegyzések sze 
rint 1500 körül egy Hautsch nevü nürnbergi mecha-
nikus konstruált repülő szárnyakat, azonban első 

|próbájánál lezuhant a földre és belső vérzés követ-



Városi közgyűlés. 
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Ismét beigazolódott a jó öreg Tipka podeszta 
azon kedélyes bölcsessége : hogy „az ülés elejét előre 
meg lehet állapítani egész pontossággal, de további 
fnlyiiiiiat.it soha." 

Akik a közgyűlésen megjelentek, bizonyosra 
vették, hogy fél óra alatt végeznek a napirenddel. 
Akik pedig tudtak, hogy a közélelmezési panaszok 
is napirendre kerülnek, ugy gondolták, ez lesz a 
napirend gyújtópontja, mert hiszen régen osszegyülem-
lett elfojtott keserűségnek a kitörése várható^ külö-
nösen a várost érte legutóbbi sérelmek után, — még 
sem tv kötötte le a közgyűlést, hanem a villamos 
áramárak ügye, melyről mindenki azt hitte, hogy 
oly egyszerű, természetes és előkészített, mihez az 
ismertetésen kivül nincs is semmi mondani való. 

Nem is lett volna, ha az előadó uz egyszerű 
tényálladékot adja elő. I>e annyira belemelegedett 
egy programúi vagy expozeszeru előadásba, előtérbe 
tolván mayánnézeteit, hogy még óvatos ós a dolgokat 
tudó képviselők is beugrottak egy nem várt és jelen-
leg nem is aktuális szerződési viszony taglalásába, 
ami legalabb egy órás meddő vitát eredményezett. 
Pedig olyan egyszerűen állott a kérdés. Mikor min-
den elképzelhető szukségletünk árban emelkedett, 
éppen a nagyon drágult koksz, nyersolaj, munkabér 
stb. idején a villáin >s aram legyen az, melynél ez 
nem lenne indokolt? S micsoda rideg ellentét annak 
a beállítása, hogy a telep mindig csak deficittel 
dolgozik, de áremelésre nincs indok, mert az eddigi 
ár mellett is n u z á l t ü - Szerencsére észrevettékez 
érthetetlen beállítás lehetetlenségét ós végűi mégis 
csak egyhangúlag elfogadtak azt a jogászilag kitű-
nően korűlbá>lyázott javaslatot, mely szerint a többlet 
áramdíj csak elfogadható elszámolás után adható ki, 
de addigra mar oly veszöfutásnak volt kitéve a 
„Ganz féle cég", minthi a piripóesi Sauerteig Sala-
monról, a furfangos szatócsról lett volna szó. 

No de egyébb baj nem történt és arra legalább 
is jó volt, hogy a villamos ügynek alaposabb meg 
ismerőséie ösztökélje azokat, akik iránta érdeklődnek. 

keztében meghalt. Egészen a tizennyolcadik század 
végéig nem próbálkoztak újra ilyenfajta kísérletek 
kel, míglen 17 .̂* ben Heidlbergben egy isme-
retlen nevű embernek a lezuhanásáról számolnak be 
az egykorú feljegyzések. 

IM I május 31.-én l lmban egy Berbliuger nevű 
szabóinas a város lakosságát összecsőditette azzal a 
híreszteléssel, hogy fel fog repülni. Midőn elérkezett 
az idő Berbliuger vonakodott felszállani és csak mi-
után félt, hogy a tömeg megveri, szállott fel és rö-
videsen lezuhant a Dunába. A fürdésen kivül nem 
tort. nt semmi baleset és a tömeg kinevette Berlin 
gert. Dacara a balsikernek Wűrtenberg akkori ural-
kodója, Frigyes király egy nagyobb összeget küldött 
a póruijárt feltalálónak, hogy kísérleteit folytathassa. 
Hogy mihen • redményel dolgozott tovább Berl inger, 
arról hallgat a hrónika, de a nép bezzeg igy énekelte 
meg hősét: 

„Ulmban egy szabó repülni megpróbált 
Gépével fel is szállt 
De terve dult dugába, 
Mert az ordog belevitte a Dunába." 

Hálálták, hogy az emberi erő vajmi kevés a 
szárnyak mozgatásához. A kutatok rájöttek, hogy a 
hires i asz festőművész, L <onard) da Vinci is foglal 
kőzött i repülés technikájával és, hogy a világhírű 
mester egy nagy csavar segélyével hajtja repülő ké 
szülékét és a r. piilo részére egy ülőhely van készítve. 
1869-ben Lenoir n< vü francia mérnök találta fel a 
gázmotort. Németországban 18ti7 ben építette az első 
motort N A. Utto mérnök Kölnben, maj l néhány év 
alatt (. ittl, Üaimler és Benz Károly fohtatták kísér-
léteiket. A gázmotor ^ letesitóse óta íehet csak tu 
lajdonképen repülő technikáról beszélni. 

A X IX , sz izad v gén Kresz, bécsi mérnök hoz-
záfogott egy sárkány rendszerű repülőgép felépítésé 
hez. Ez egy lobb fedelű gép volt és mintául a gyer 
mekjaték sarkanya szolgait. Légcsavar volt az ele 

i 
1 jére szereive. Sem Kresz, setn pedig a vele egyidő-
j ben kísérletező berlini HofTin uin nevü mérnök ered-
1 ményeket nem érlek el. Sokkalta eredményesebbek 
veltak Lilienthal Oltó német mérnök kísérletei. Ez 
viszont a madárreudszerü repülőgépekhez tért vissza, 
de sokkal sikeresebben működött, mint e rendszer-
nek előbbi hivei. A nyolcvanas évek végén Ganswindt 
nevű német mérnök nagy reklámot csinált repülőgép 
jének, de jelentősebb eredményt ő sem tudott fel-
mutatni. 

Buttenstadt Károly friedrichshafeni bányahiva-
talnok oldotta meg először a repülés problémáját 
azzal, hogy bebizonyította, miszerint a levegő ellen-
állására kell basirozni a repülőkészülék megkonstru-
álását. Ennék alapjau Ldieuihal újra munkába fogott 
es repülökiséileteit már sokkal jobb eredménnyel vé-
gezte mint oz előbbieket. Sajnos a kiváló ember egy 
próba alkalmával lezuhant és meghalt. Ó volt a mo-
dern repülőtechnika első aldozata. Az amerikai Wright 
testvérek folytaliák a helyes utón megkezdett inun-
kat, mondhatni lenyes eredményekkel. Tulajdouképen 
ók voltak az elsők, akik a levegőnél nehezebb gépen 
repülni tudtak hosszabb túrákat is. Kepülőgópiik egy 
kétfedelű saivaiiy bol, egy benzinmotorból és egy lég 
csavarból állott. Az ausztráliai születésű" Saiitos Du-
mont dacára annak, hogy nem ért cl olyan sikereket, 
mint Wnght-ék, niegis emlitósre méltó, mert ő viszont 
az egyfedelű repülő-gép-rendszert allapitotta meg. 
Ezután jott Blériot és jöttek a többi lel találók, kisér 
letezők és pilóták, kiknek nevei nlár ismeretesebbek 
előttünk. M anapság a repülőtechnika oly rendkívül 
magas fokon áll, melyre néhány évvel ezelőtt meg 
gondolni sem mertünk. Hala a pompás gépeinknek 
és még pompásabb repülőinknek, a kitűnő legihuszá 
rok is erősen kiveszik részüket a gigászi harcból 
uiég pedig dicső hadseregünkhöz méltóan mindig 
győzedelmesen. 

Legfontosabb ügy mégis csak a simán elintézett 
kozélólraezési panasz tárgyalása volt és ha az itt 
elhangzott jogos felháborodás keserű hangja oda is 
felér, ahová címezve volt, még országos szempontból 
is fontos munkát végzett e közgyűlés. 

Tudósításunk a következő: 
Napirend előtt bejelentette a polgármester, hogy 

hogy a városi képviselők sorából id Eitner Gusztáv, 
régi* polgártárs elhunyt, kinek emlékét jegyzőkönyvbe 
iktatni javasolja, — hogy a hercegi fakószletekből 
a városi lakosság részére annyit biztosított, amennyit 
kaphatott és ennek lefuvarozásáról is gondoskodott, — 
hogy néhány hólyagos himlőeset szorgos óvintézke-
déseket igenyelt, ami ere.hnénnyel is jart, inert az 
előfordult 4 betegségi esetnél tobb azóta nem volt, 
— hogy a dicső hadi tettekben tündöklő 18 as honvéd 
és 83 as gyalogezrednek üdvözlő iratot küld. — hogy 
a malomtulajdonosok egy része meg máig sem fizette 
meg a köteles k ö z é l e l m e z é s i járulékokat, amiért is 
őket erre kötelezni kéri, hogy a városi tisztviselők 
részére ez évben is a kozélelmezézi alapból megfelelő 
beszerzési előleget utalt ki, mely bejelentéseket a 
közgyűlés egyhangú helyesléssel tudomásul vett. 

Következett a napirend: 
1. Kincs István éj társai beadványban pana-

szoljak a lisztellátas hiányait, a közönség igazolt 
nagyfokú elégedetlenségét es hogy a kormány vagy 
Közélelmezési Központ Szombathelynek bevásárlási 
engedélyt adott, nagyobb lisztadagot biztosított és 
gazdasági célra takarmányt is, ellenben Kőszegtől 
ezt megtagadta, mely nem egyforma elbánás súlyos 
sérelme a közönségnek. 

A polgármester részletesen beszámolt minden 
intézkedésről, beigazolván, hogy nein ő a hibás s 
nagy elkeseredettséggel beszél a tap isztalható nagy 
nehézségekről, melyek ellen hiába fáradozik, hiszen 
az elsejére jelzett liszt minden utánjárás d icára máig 
sem érkezett meg és igy e l v i se ln i kénytelen a türel-
metlenségében i's elégedetlenségében durvává lett 
közönségnek felháborodásai. — A közgyűlés ezt 
tudomásul vette és elh itározta, hogy panaszát eljut-
tatja a kormányhoz, a K )/.ólelrnezési Központhoz, a 
főispánhoz és alispánhoz s minden felelőséget elhárit 
a helyi hatóságtól és képviselőtestülettől. A felszó 
Jalók sorában Kincs István, Auguszt János, Freyler 
Lajos és mások az országos sajtó informálását óhajt-
ják, hogy a városon ejtett sérelem és a megyebeli 
két város nem egyforma elbánása köztudott legyen. 

2. A legtöbb adót fizetők névlajstromának 
összeállátására Dr. Stúr Lajos elnöklete alatt Terplán 
Kornél és Gömbös Ernő küldetnek ki. 

3 Czeke Gusztáv az országosán ismert király-
vülgyi óriás gesztenyefiit 8^ ] öl terűlettel a varos-
nak ajándékozván, a közgyűlés ezért hálás köszöne-
tét lejezte ki az adományoz inak, a fa gondozását 
pedig a turista egyletre bízta. 

4 Azon városi tisztviselők részére, kiknek a 
rangsorküloubözeti piti >,< után a drágaság! sz izilék 
ki nem utaltatott, miniszteri döntői a l ip ján ez most 
utólag utaltatott ki 

ö Az árvíz okozta károk helyreigasitása, hid-
és partépitkezéseku* szükséges 12ö,U00 kor. kölcsön 
ő' 4 o nielteit a Kőszegi Takarékpénztár és Kőszegi 
Altalános Takarékpénztártól mint korínányhatósági-
lag jóváhagyott függő kölcsön vétetik fel. 

ti. A városi dijnokok h idsegélye meg ill.ipítat-
ván, az országos h ids-gélyező alap terhére részükre 
havi részletekben I Hegeztetik, melyet az alap negye 1 -
éveukint visszafizet. 

7. Központi szeszfőzde-vállalat létesítésére a 
pénzügyi kormány engedélye iránt folyamodvány 
terjesztetik fel. Egyelőre a városháza hátsó épületében 
terveztetik az elhelyezés. 

I 8. A karmesteri alapból, mely már 26,130 koro-
nára emelkedett, Dohnál Héter egyhizi karnagy 
részére évi 8J0 kor. utaltatott ki 

9. A villamos telep 191G. évi zárszán idása ovik 
feltételesen vétetett tudomásul. 

10. A villáin iram egységára ideiglenesen J 
fillérrel, ipartelepnél 1 fillérrel emeltetett fel ez évi 
májustól, mert a magas koksz-, olaj-ós munkásárak 
ezt indokolta teszik, mégis azon feltétel in illett, h »gy 
e többletbevétel külön elszámolást képez, mely esik 
az igazolt többletkiadás fedezésére haszuálh iló fel. 

11 A villamtele^eu szükségesnek mutatkozott 
uj kútnak a létesitósohez a kozgyulós hozzájárult. 

ÍJ. Szintúgy egyes elromlott alkatrészeknek a 
pótlásihoz az ujitási alap terhére. 

13 Weszely Ferenc lakbérszerződése egy évre 
meghosszabit tátott. 

14 A táblaházi emeleti lakás kivételes bérösszege 
OöO kor. továbbra is meghagyatott. 

ló. A nyugdíjas tisztviselők és özvegyeik hábo-
rús segélye az állam terhére kiutaltatott. 

10—22. Különböző alapok zárszámadásának 
törvényhatósági jóváhagyása. 

23—24. Az 1915. és 1917. évi városi és útügyi 
költségvetés törvényhatósági jóváhigyása. 

2ö. Horváth Mária illetősége megtagadtatott. 

Ezzel a közgyűlés veget ért. 

V á r o s i ü g y e k . 
5275 917 Hirdetmény 

Közhírül adóin, hogy amennyiben a termelők az 
átvételi bi/.otts ig működésének inegkezdéseig ki nem 
csépeltek a késlekedők költségére kirendelt gö .erővel 
fogom a csépelóst elvégeztetni. 

Kőszeg, 1917. szeptember 3. 

Janibrits Lajos, polgármester 

5338 917 Hirdetmeny 

Közhírül adom, hogy petróleum csak a város közé-
lelinezés irodáj ibiu kiállított pítróleu njegyek alapján 
lesz kiadva. A kiosztás az 1917. évi szuptiinber hó 
1 tol — 1918. évi április haváig beosztott félhavi 
utalványokkal ellátóit, nevet, foglalkozást és lakhelyet 
feltűntető jegy alapján történik. A jegy szelvényei 
alapján a közönség bármely kereskedőnél beválthatja 
esetröl-esotre félhavi petróleum járandóságát. A keres-
kedő a félhavi szelvényekkel, melyeket a jegyről le-
vágni tartozik, igazolja a petróleum elosztászát. E 
petróleumjegyek kiadása f. év szepteintenber hó 12 
napjától történik a közélelmezési irodában a koveikező 
sorrendben : 

Szeptember hó 12 n ipján A-tól—G betűig bezá-
rólag, 13 napján H-tól— N betűig bezárólag, 14 nap-
ján ü betűtől végig mindenkor d. o. 8 órától 12.-ig, 
d. u 2 órától ö óráig 

Kőszeg, 1917. szeptember 7. 

JaUlbl'ltS Lajos, polgármester 

x- ie iy i rnr&k. 

Gyor varos es varmegye fóispanja, kisgeszéni 
Szabó István, m. kir. asztalnok és volt országgyűlési 
képviselő, vasárnap volt városunkban szokott évi láto-
gatása céljából. A temetőben felkeresle a város egy-
kori lelkes hircosáuak, Sz ibó István volt rohonci 
főbírónak, illóbb h 'lyoeli ügyvédnek, édes atyjának 
sírját, regi kedves emlékeket lelujitó városrészeket, 
középületeket, látogatásokat tett a varos elöljáróinál, 

A székelység. 
Irta Oyörffy Gyu l a dr . orsz képviselő. 

A tudósok ina is vitatkoznak a székelység ere-
detéről és származásáról anélkül, hogy e tárgyban 
megállapodásra tudtak volna jutni. Tőlük különben 
is nem fogjuk megtudni, hogy mi, székelyek tulajdonké-
pou honnan eredtünk ós mi a származásunk. Ha a 
tudósok ezt nem tudjak: az az ók bajuk, mi székelyek 
tudjuk s az nekünk elég. Tartjuk magunkat aina üa 
gyományhoz, mely a szókelységuól altalán is, melyet 
m i n d e n székely oreg és ifjú isin T : egys igesen ismeri 
ugy, hogy ínég hajszálnyi eljárás sincs a különböző 
vidékek különböző egyéneinek tudása tekintetében. 
A hagyomány pedig azt mondja, hogy a székelyek a 
hunok maradékai, egyenes leszarni izói. Másként el 
sem képzelhető az ök szarmazásu. Attila halála után 
a nagy hunbirodalom összeomlott. L)e hova tűntek el 
maguk a hunok, mi lelt a hun néppel ? Bármily 
katasztróla érte a birodalmat, harcosaink legalább 
egy kis töredéke megmaradt, inert az bizonyos, hogy 
hunok maradtak. Hova lettek tehát? Erre megfelel 
a hun magyar faj vándorlásának története. 

Mint nomád nép, sohasem volt f ddterülethez 
kötve, ott ütötte fel salorfij.it, ahol jól érezte magat 
és addig míg jól érezte inadat. Attila birodalmának 
feldulávi után a megmaradt hunok ő-á természetük-
höz képest ismét felkerekedtek uj hazát keresni. 
Egyetlen lehetőség volt számukra, visszamenni az ős-
hazába, mely keleten volt. Menekvésüknek is ez volt 
egyedüli lehetséges útja. A megmaradt ik ha >ozás nél-
kül léptek azou útra, amely nemcsak lehetséges, ha-
nem ésszerű is voli. Így juin ik ei Erdély keleti oír 
cei közé, ahol az Olt, Maros és Kuküllő völgyekben 
dus legelőkre, a bércekben hátaim is védelemre talál 
nak. Az elűzött hunok szamara a legideálisabb hely. 
Hogy valamennyien nem települtek meg, azt való-
színűsíti Csaba vezér gyönyörű moudaja, ki vitézeivel 

Érdekes, kogy a magas kamat követelését 

ugyanazza l indokol ják a bankok, amivel a hete-

tek utan vajo alacsony kamut fizetését: a hábo-

rús viszonyokkal. H a b o m van : a háborús koc-

kázatot az üzletfeleknek kell megf izetn iük; csak 

a bankok vannak abban a szerencsés helyzet-

ben, hogy sem az egyik, sem a másik oldalon 

nemcsak, hogy nem kell viselniük a háborús 

kockázatnak akár csuk egy részét is, hanem epp 

ellenkezőleg, a háború tényleges vagy csak 

áll itolagos veszelyeiből még busás hasznot is 

húznak . 

Gondo l j uk , hogyha betétekre csakugyan 

három es tel százaléknál magasabb kamatot nem 

fizethetnek, ínég mind ig nagyon is csinos hasz-

not érnének el, ha a pénzt hat és fél szaza-

lókkal gyi imülcsüztei ik . 

Rendet kellene itt teremteni! Mert a most 

divo kamatgazda lkodás közvetlenül az ipart és 

a kereskedelmet sújt ja, de végeredményében 

mégis csak a nagyközönség amúgy sem csekely 

háborús terheit szaporítja. 



ifjukoru ismerősöknél, j ó barátoknál és megható fiui 

s/i reteltel és hüségós ragaszkodással örült mindennek, 

unii ujabbat szülővárosáról megtudh itott s a város 

szembetűnő szép hal idasáiiak. 

A főgimnáziumban szerdán volt. az évnyitó ünne-

pélyes Veni Sauele. Az ifjúság a bencés templomban 

nagy misét hallgatott melyei, Dr. Bárdos Bemig igaz-

gató Keszler Ernőd és Zalán Menyhért tanárok 

M '"édK'lévfl celebrált, azután az intézet dísztermében 

. uilekezlok : az ifjúság, a tauari kar es az érdu^-

dök nagy száma. A Hymni is eléneklése után az 

a/gató nagyériékü beszédet mondolt , amelyben ki 

Emelte a diákok kótelessegeit, ugy önmaguk , mint a 

küzdő hősök iránt és szivhez-eliuéhez szólva figyel-

ineztelle az ifjakat, hogy a mostani nehéz időkben 

ic legyenek követelődzőn szüleikkel és szállásado-

i kka 1 szemben. Mély hatású beszédét az/, il fejezte 

be, hogy adja az lslen, hogy minél előbb eljöjjön a 

béke. Ezután az ifjúsági zenekar játszott meglepően 

!, technikával, Kováis Ferenc karnagy ismert kitűnő 

fezelcse medett. Az előadásokat hélfón Kezdik. 

A felsőbb leányiskolának leánygimnáziumot meg-

nyitó ünnepélye a templomban megtartott istentiszte 

Jet után szombaton délelőtt volt az intézet dísztermében. 

\iaio Utvan igazgató nyitotta azt meg szép beszéd-

del egyben üdvözölvén a püspököt, a hivtlalos sze 

mélyeket és a közönséget. Kapi Béla magasszárnya 

lalu lelkesítő beszédei mondott a növendékekhez és 

;i hallgat ósághoz, majd Jamb l i t s Lajos polgármester 

it'jezte ki a város örömét s mindenkor kész támoga-

tását. Végül mindnyá ján a Hymnust énekelték. 

A Kőszegi Ali. Takardkpenztar részvénytőke eme-

jése érdekében tartott rendkívüli kö/gyűlése kedden 

voll Kincs István elnöklete alatt. A közgyűlés hozzá-

járult a :észvénylókeuek 000.000 koronara való fel-

emelésehez, mely ceibol óOO uj részvényt bocsátanak 

ki a régi részvényesek részére, akik két regi után 

4U0 koronáén egy ujat vehelnok, további 500 dara 

bul pedig 500 koronáért uj részvényesek reszere. A 

regi részvényeknek névériékét felüibélyegzes által 

31HJ korsnara emelik és igy ezek is 100 koronát lizel 

nek be, melynek a részvénytőkéi meghaladó össze-

gül a tartalékalap növelésére fordítják. Az eluok azt 

konstatálta, hogy az intézet részvény- és tarta-

léktőkéje megközelíti az egy mi .hót és azon meg-

győződésnek adott kifejezést, hogy ez a 41 even at 

tunalló intézetnek a jelenkor követelményeinek meg-

felelő megerősödését és további fejlődését fogja ered 

nienyezni. Az alapszabalyok megtelelő módosítása 

után a közgyűlés véget ért. 

A tanintezetek nővendekei e héten bejárták az 

erdőt gyógynövények gyűjtésére. Mindnyájan szép 

eredménnyel gyarapitoltak a katonák részére gyújtói t 

teaféléket. Főleg szederlevelet és nadragulyagyökeret 

szedlek. 

Piaci tapisztalalok. 21 deka gombáért3 körömit 

k vetelt egy olinódi asszony s mikor a hallatlan és 

lehetetlen magas ár ia figyelmeztetve lett, azt felelte : 

kinek drága ne vegye meg. A rendőrség árdrágítás 

miatt eljárást indított meg ellene, l 'edig lulajdonképen 

a vásárló közönség okozta. Az tes/.i ily pökhendivé 

a/, ilyeneket. Egy fej káposztáért, félkilós, két koro-

nát követeltek, mégis, ugy tülekedtek érte, tnint öt-

krajcáros korában. Bothadi penészes undorító kor-

tekert ugy tülekedett a közönség, hogy mikor a ren-

dőrség lefoglalta, még partjára ál lol l az ily ronda-

vigot árusítónak. Egy közismert koldusasszony 80 

fillérért vett egy liter turot, mikor 70, sőt 05 ért is 

adták, de ö szó nélkül fizetett, — hogy is ne, mikor 

a pénzt nem k e r e s i , hanem könnyelmű joszivuek-

felkerekedett, hogy visszatérjen az ős házába, de 

megígérte, bogyóba baj éri a/, ő népét, ugy vitézei 

élén azon az uton, amelyen távozók, nyomban ilt 

terem és megmenti a székelőket, mert az itt maradok, 

a/.ok itt szé .éllek, tehát s/.ékelök. 

Az u d v a r li e I y i tájszol is ma is ugy ejli k i : 

„széköl" és nem „székely". Taniogalja ezl a megál 

lapitást az iu mai adottak, vagyis székelök közismert 

közigazgatási beosztása is, mely szerint a székelők, 

székek szerint oszlottak meg. Utalhatnék még os 

helynevekre: Csornád, Mitacs. Delne, Firtos, Vacsark, 

\ edere, Ménasag Kászon stb. családnevekre, mint 

l g r o n , Bapolt, Béli, Fisák, Bartalis, Apor, Tolda-

laghi stb. Miudolyanok, melyek a magyartól távol 

esnek és egyenesen hun eredetre vallanak. Az utolsó 

székely országgyűlés, mely igazságszolgáltatási, ma-

gánjogi és közigazgatási törvényeket hozoll, 1505-beu 

volt, Agyagfalván. Azóta még volt egy székely gyű 

lés: 184H ban, hol a székelység a magyar ügy támo-

gatását hataroota el. 

Annyira különál ló volt a székelység, hogy a 

mohácsi \észt megelőzően a magyar királysággal, 

később az erdélyi fejedelemséggel csupán a király, 

illetve a fejedelem személye altal voltak összekötve, 

amennyiben ,i király és a fejedelem voli a székelyek 

n-őtja. A székelység aszerint, amint u különféle szol-

gaitalast telj. sii. Ue, három rendet alkotott. A rendek 
t 'k '"|

 l l l l u 'ők irály bírákat a székelyek választottak. A 

gyalogosnak kevesebb felszerelés kellett, mint a lo 

vasnak, ehhez képest vagyouilug oszt ilyoztatlak s 

* vagyoni erejükhöz képesi a család vagy pikszidá-

rms, gyalogos vagy priinipilus — lofo volt. A szó 

M'lység rendszerei sem a királyi, sem a fejedelmi 

hatalom megbontani nem volt kepes, mert sem arra 

nem volt módja, hogy kitüntetések utján az egyének 

rángjál megvalloztaihalla volna, sem arra, hogy ne-

Uiességet adományozhasson unnak, aki nem székely. 

inéi -- t a l á l j a . A k runp l i ára 25 fillér A paraszt 

Jegy koronát követelt. A hatóság 70 fillérért volt haj-

landó megtűrni . Hát ne n a paraszt pártját fogó j--

j lentk^zet t ! Az ördög tud igy rendet teremteni a pi-

J aeon! 

Megiött a hadiliszt Nagy* rü gyors hatása volt 
a csütörtöki közgyűlésnek. Másnap már megérkezett 

! a liszt Fejenkint 3 klir. 0l> dekát osztottak ki a 'jo-
gosu l t iknak . 

A nyári gyümölcstermés jó árak mellett kelt el. 

30—40 fillér közötti árban vetlek a piacon, vagy a 

termelőnél s ennyiért fizették a kocsirakományok-

ban vásárló gyüinölcskeresked >k is. Ez a jo ar is 

azonban alatta van a maximális árnak. Uja, mert a 

bő termés minden rendeletnél hatalmasabb! A téli 

gyümölcs vásárlása iné* csak e/.ir m kezdődik. Jövő 

héten kezdik a szedést de mar nagy érdeklődés ta-

pasztalható a közismert kőszouvideki nemes fajú al 

mák iránt. Valószínűleg 1 kor 50 I. les/. rt maximális ár. 

Ö lvén metermazsa zabot foglalt le a helybeli 

rendőrség, melyet jogosulatlauul B .houc vidékén sze 

reztek és vásárlási és szállítási engedély nélkül .Sop-

ronba akartak szállítani. A Szombathelyi Közgazdasági 

l{. T teherautója vállalkozott a szállításra, mely egv 

teherrel már szállított is Sopronba és még egy-két 

szállítással volt megbízva. Mi «ein bizonyilja jobban, 

hogy jogosulatlan cselekményről van szó, mint azon 

. körülmény, hogy e teherautóval való szállítás fuvar 

bére négyszer drágább a vasúti szállításnál Somogyi 

rendőrtiszt eszközölte a lefoglalást, ki a lefoglalt za-

bot egyelőre Doutsch Arthur raktaraban helyezte el 

és megállapította, hogy a zab a rohonei uradalomtól 

származó, hogy Beer Ottó uradalmi intézőtől vették 

át, hogy Spiegl er rohonei vendéglósuel letett zabot I 

is elszállított, hogy egy honvédfőhadnagy az elszállító 

vevő es ennek megrendelésére szállítja a szombathe-

lyi autóvállalat, vegre, hogy a jogosulatlan szállítási 

igazolványt Tarnai esajtai jegyző állította ki illetek 

telenül, amennyiben más törvényhatóság területére 

csak az Országos Közélelmezési Hivatal jogosult 

ilyennek a kiállítására. A további eljárás folyamat-

ban van. 

Az első oszi vasar mul l hétfőn nagyon csendes 

volt. A kirakodó piacon csupa „miiidendarabhét" 

portéka, de természetesen jóval magasabb áron, — 

a bábosok népostromolta sátorai, hol az áldott jó 

népnek semmi sem drága, — cipészek egyáltalában 

nem voltak, — csizmadiák csak kevesen, — ruha-

kereskedő ezúttal feltűnően tubb volt, de akkora 

árakért kínálták jobbára silány áruikat, hogy meg-

szalasztották még a vidéki tok- és krumpli- terme-

lőket is, — a mi egyéb volt, az már csat vásári i 

zsibaj. Anná l élénkebb volt a marhavás ír. Igen nagy-

volt a felhajtás, többnyire gyönyörű szép allatok, 

melyeknek nagy részét Ausztriai szaaura vásárolták. 

A tehenek élő súlya 3 5 0 - 4 , az okroké 4.50—5 kor. 

volt. Föltűnő sok vissz ihajtás történt, inert a nép 

még mindig nagy árakat igényel és az árak u j b d i 

emelkedésére spekulál. 

Ütik az 500 korona nyomat. A hétfői vásáron 

Imre József pösei lakos szeretettel köszöntötte régi 

kedves komájá t Tolnai Samu osomötei gazdát és tobb 

korcsmában is elboro/.galtak, annyira, hogy lo is kes 

tek az esti vonatról. Hajnalban Imre arra ébredt fel 

a vasúti Ilid melletti töltésen hogy nála volt !<40 

koronából 500 koronája hiányzik, mire azonnal fel-

jelentést tett a csendőrségnél s persze, hogy első 
1 sorban a kedves koiuaj it gyanúsította meg. A csendőr 

,ség legott a helyszínen talált valamelyes pénzt agya 

I nusitotlnál , de tagadta, hogy Imréé lenne, mégis be 

hozták Kőszegre, átadták illetőségből a rend irható-

ságnak, mely elolt tanukra hivatkoz >tt, hogy Imre 

visszament a városba, ung ő egyenesen hazatartott 

és ég alatti lakásáról mit sem tud, mire szabadon 

bocsátották. A további nyomozása ik talán sikerűi fényt 

deríteni erre a relytélyes esetre. 

Btdn.tasok az ip irostanonciskolában e hó 12. 13. 

és 14. éa este 0—7 óráig lesznek az iskola rajzter-

mében. Felhivatnak az összes tanoncok, hogy ma-

gukat okvetlenül irassákbe, mivel máskülönben szi-

gorúan megbirságoltatuak. Hadbavonulás vagy hadi-

iuunka miatt az igazgató és kir. tanfelügyelőség ad-

hat a tanítás alól felmentéseket, de csakis azoknak, 

akik a boiratáskor jogosan kérelmezik. 

Eyy betoro csend irnazen A kőszegi csend irseg 

elfogta l lüöscl i Károly katonaszökevényt, aki i renge 

teg betöréssel gyaausitaa ak. A nyomozás szerint 

Horváth Gyu la szombathelyi vasúti ellenőr lakásán 

ö követte el a betöréses lopást, ezenkívül a zanati 

uton is tobb helyen betört és Kőszegen, S rv á ro t t 

is számos lopást köve'elt el. Helyben megtalálták 

az általa Jopolt kerékpárt. 

Kalyha]avito- es tisztító- munkalatokra a pol-

gármester az egyik ehhez értő orosz fogoly munkást 

allitja munkába, hogy a közönség ebbeli igényei 

meg a léi beállta előtt kiolégitesseuek, inert a hely 

beli kályha-iparosok munkás hiányán minden követel-

ménynek megfelelni nem tudn ik. A munkadí jról 

tarifa készül és az előjegyzések sorrendjében történik 

a munkateljesítés. 

Erdei raziiakat rendez most a szombathelyi 

csendőrszárnyparancsnokság is, főleg a környékbeli 

erdőkben. A helybeli rendőrségnek kutonai segítséggel 

megtartott e razziái j > eredménnyel jártak. Az itt 

garázdálkodott betörők egy része kézrekerult, másik 

része a várostól és közeli vidékéről kiszorittatolt. A 

Coendőr razziának is meglesz az eredménye. Tulaj-

dotiképen ál landósítani kellene e razziákat ós a köz-

ségük lakóságát is bevonni a közbiztonságért való 

közreműködésbe, vagy legalább ott is á l landó éjjeli 

polgárőrséget kellene szervezni, aminthogy az varo-

sunkban is ki luuően beválik-

Ha*vetel A rohonei utcai Weiszenbeck féle föld-

szintes házat megvette Végh János, a helybeli posta 

hivatal táviró vonal felügyelője 11,200 koronáért. 

A podgyászvi* >galat nemcsak arra jó, hogy tilos 

élelmikivitelt meghiúsítson, hanem szoknyalopást is 

felderítsen Meizirtuk mul l héten, hogy (íergelyffy 

őrnagy szakaesnéj inak szekrényéből loptak ki egy 

értékes szoknyát és blúzt. Mikor a gyanúba vett 

Eredics Anna vasárnap éjjel Bécsbe utazni készült, 

a rendőrtiszt podgyászvizsgalatot tartott az ő koffer-

jében is és rátalált a keresett ruhanemüekre, melye-

ket nyomban lefoglalt. Tettét beismerte, amiért 

is a további eljárás ellene megindult. 

Nagy ekszerlopas nyomára jött (íergelyffy Ferenc 

őrnagy neje. Még Pozsonyban tartózkodása idején 

történt és gyanúja volt cselédje és férje volt katona-

szolgája ellen irányul, kik ellen a nyomozás folya-

matban van Az ékszerek értéke meghaladja az 1000 

koronát. 

A városi aszaló üzembe helyezése iránt a pol-

gármester intézkedett. Az aszalást Szaufnauer János 

fogja végezni, a város gazda ellenőrzese mellett. 

Jelentkezni a város gazdánál kell. s mihelyt annyi 

jelentkező lesz, hogy,a kemence megtelik, az aszalás 

azonnal megkezdődik A költségek utólag lesznek 

fizetendők a városi pénztárba. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora: Nagymama. 

Színjáték 3 felvonásban. A mi huszárunk (Vígjáték.) 

V i d é k i h i r e k . 

Celldömölk uj kepviseloje, mint előre jelezlűk, 

Dr. Porkoláb Mihály ugvvéd, az ottani függetlenségi 

pari elnöke lett, ellenjelölt hiány ul, egyhangúlag. 

Birtok vetél A fűteleki birtokhoz tartozó Búcsú 

község táján fekvő, a Parcellázó B ink tulajdonát ké-

pező úgynevezett Búsmajor-birtokrészt, mintegy 300 

hold, 204,000 koronáért megvásárolta Neumann Vik-

tor szombathelyi lakós. A vételárban 10 par okor 

és 3 vvaggou velőmag is benne foglaltalik. 

A varmegye közgyűlése. A vármegye törvényható-

sági bizottsága rend JS közgyűlésit szeptembjr 17-én 

tartja meg-

Orosz fogságból. Badó Ká lmán , dr. Badó Gyu la 

vármegyei főjegyző fia, ki már régebben orosz fog 

sagba került, most életjelt adott in ig iról. Taviratbau 

értesítene édesatyjal nadifogsába jutásáról s hogy 

teljesen egészséges 

Megpuskazott vad írzo Habetler János horvátlövői 

púpos legény hadimui ikán szolgálta a háborút. A minap 

liazajolt egy kis szabadságra és fenn a németség hegyi-

erdői között felébredt benne a régi vadaszszeuvedélye. 

Egy társával tilos »m érte a vadak immár nevezetes el 

leuségét Bugnits J usef horvátlövői vadőr, aki megál-

lásra szólhtotta fel a tettenért vadorzókat. H >gy tör-

tént, hogy nem, fenyegettek-e a vadorzók, vagy felszó-

j lilasra sem áltak-e meg, Bugnits vadőr utánnuk lott. 

, A serétek Habetler oldalát és karját sebe/.ték meg 

loly súlyosan, hogy be kellett szállítani a s«abad*á 

g is katonát Szombathelyre, ahol katouai k i m u b i u 

j helyezlek el. 

Elrejtett szikvizes üvegek. Ltschober János 

gyóngyosfői korcsmáros a hozzá küldött szikvizes 

üvegeket elrejtette. Feljelentés folytán a csendőrség 

•házkutatást tartott nála, anukor is 47 darab elrejtett 

'szikvizes üveget találtak, amelyek HotTniun L i p i t 

lekai szikvizgyaros tul íjdouát kepezték. A korcsma-

rosi feljelentenék. 

Vsrhas Papan Pápa városban a vérhas jarvány-

szerüleg tellépett A járvány terjedésének és s/.éthur-

col.isáuak meggatlása végett figyelinezteii a h i t ó ság 

a lakosságot, hogy Papára, míg a járvány tart, ne 

utazzék. 

x l e c i k r ó n i k a . 

Megnyílt a tőzsde. Azt remélik, hogy az értékek 

nyilvános jegyzése és árusítása folytán, azokat emel 

ni és valutánkat megjavítani fogia. 

Bud ipestre p iradicsomot rekvirált a hatóság a 

közeli vidékről. Közvetítők ezáltal kizáratván, a ter-

melők l»4 filléres ar mellett teljesen meg voltak elé 

gedve, mert egy holdnyi területből igy is 120!) kor. 

jövedelmet hoz a paradiosomtermelós. (H i t miért 

nem alkalmazzák est az okosságot mindenben, még 

iparcikkekben is? Szerk.) 

A korona arfolyama emelkedett Svajcban Néhány nap 

óta a svájci devizapiacon nagy áremelkedés észlelhető. 

A korona árfolyama szerdán négv frankkal emelkedett 

a genfi tőzsdén. Az illeni lapok szerint ez azeiti Ikedés 

a közeli békével vau kapcsolatban. 

Felülvizsgálják a felmentetteket A prágai Vecser 

és a Prager 1'agblait szerint legközelebb remidet 

log megjelenni, melynek értelmé en valamennyi 3iJ-ik 

életévüket még be nein töltött felmentett katouii 

orvosi bizottság felülvizsgálata alá fog k e r ü l n i . Ennek 

a vizsgálatnak az a cé ja , hogy megállapítsa, kik 

alkalmasak a f slmentettek közül harctéri szolgalatra 

és extkuak a felmentéséi hatályon kívül fogják 

helyezni. Erről az ügyről a N Wiener Journal ezt 

ír ja: Az osztrák honvédelmi minisztérium felmentési 

osztálya rovizió ala vette az összes felmentéseket. 

Ezt a munkáját szeptember végére befejezi. A fel-

mentetteknek 37 éves korukig, akár az állam, szol 

galaiában, akár a hadfelszerelő iparban, vagy magan-

Uy ár ban vannak es akiknek felmentését szeptember 

30 ig ne,n vonták vissza, számolniok kell azzal, hogy 

az ősz folyamán alkalmassaguk mértekét egy katonai 

bizottság Vogja újra megállapítani. 



Hirek a háborúról . Felhívás. Figyelem! 
Veszek uj ós viselt cipőket, cs izmákat , férfi-

ruhákat a legmagasabb árért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre es azonnal j >v >k Pavetits János, 

Várkör 32. sz. 
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Törvényesen 
védve 

Reitter Oszkár 
nagybecskereki ny. főkapi tány és 

fajbaromfi-tenyésztőnek nagyszerű ta l á lmánya 

„ I F 5 "K I . A . I S T I Ü S T " 

patkanyirtó-szer, (nein méreg) mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és felülmúl , . , _ , 
minden más i r t ó s z e r t Egy ŰObOZ ara 5 K. 
mely elegendő körülbelül liO patkany kiirtásához. — Minden 
dobozban használati utasítás van mellekéivé. Ismertető pros-
pektust, melyben lc van irva, hogy különféle nagyságú gazda-
sagban hány adag használandó, kérésre ingyen küld a P ATKÁN IN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontál Agrárbank Részvénytársaság 

Nagybecskereken. 

Az olasz harctérről: (• 'ívtől keletre és Jatriunó-
nál is eredménytelenek maradtak az ellenség előretö-
rései Az olasz repülők az Isztria nyugati partvidé 
kének több helységért bombákat vetettek. Kgy. Tri-
e> t ellen vonuló olasz r'pülőrajt tengeri repülőink — 
céljának elérése előtt — elűztek. 

Forrongás Oioszorszagban a hilalbuntetes visza 
allitasa miatt (Iruszoi szagban ismét forradalmi jelen-
ségek mutatkoznak. A munkás és katonatanács tilta 
kozott a halaiiiuntetés visszaallitása ellen és erélyesen 
lelsz.'ditotia Kerenskit a halaldüutetések végleges el-
tőilésére. Lz ellen Kornilov erélyesén tiltakozik, s ki 
jelentette, kogy a főparancsnokságot nem vállalja, ha 
a halálbüntetést eltörlik. Ha Kornilov lemondana, ez » 
munkás és katonai tanács győzelmét jelentené, ami 
maga után vonná Kerenski lemondását is. 

Az oroszok rigai visszavonulása Az orosz vezér 
kar jelenti 3 ról: A 1 >uiu balpartján Ligától uyugatr; 
csapataink visszavonultak. A németeknek sikerült - ai 
estefelé a Jagel folyónál levő állásainkat benyomniuk 
Tobb csapatiestünk .nkényesen elhagyta allasaita ét 
visszavonult északi irányban. Az a kísérletünk, hogy 
elleutámudással vissaállitsuk a korábbi helyzetet, ered-
ménytelen maradt. A Higa kornyéken bekóvetkezetl 
fenyegető helyzetre való tekintettel parancsot adunk 
az emiitett kornyék feladására. 

A román harcterol FogMUiitól északnyugatra a/ 
oroszok és románok kel táiuad;isa összeomlott, t .ser 
novitzto. északkeletre -s ipataink szívós viaskodásban 
elfoglallak egy erősen ehancolt magaslatot. 

A rigai győzelem A nyolcadik hadsereg Hutior 
gyali gsayi tábornak vezetése alatt kétnapi harc után 
elf< glalta a több helyen < Ligát Harcedzett csapata 
ink mindenütt megtörték az oroszok ellentámadását és 
ádáz t lőreU réttel legyőztek minden akadályt, amit 
erőd és mocsár eléjük gördített Az oroszok legnagyobb 
sietséggel ürítettek kia 1 >unálól és Higátolnyug itra f.-k 
vő kiterjedt bidf. jukei. Hadosztályaink Duuamündeelőt 
állnak. Sűrű, rendetlen hadtoinegek tolongatnak nappali 
és éjjeli menetekben a Higálól vezető nagy országúttól 
délre a nagy Jagul p itak két oldalán. Kétségbeesett 
véres támadásokkal nagy orosz erők vetetlek magukat 
csapataink elé hogy a megvert 1'2-ik hadsereg elvonu-
lását fedezzék Hadosztályaink a nagy országutat tobb 
kelyen elértek Néhány ezer orosz elf gtunk, tobb, mint 
150ágyút es na gszamlalbauitlan sok hadiszert zsakma 
nyoltunk. A rig;ii csata német történelemben uj dicső-
séges lapot jelent. 

A 12 orosz had»eieg uldoze«§ A kurlandi fronton 
a német lovasszag sarkában van a Weuden irányban 
hátráló 12 orosz seregi ek. A német flotta a rigu tenger-
öböl I lott uralkodik A zsakináuy óráról-órara növekszik 

Offenzíva az összes harctereken Rigáért A M itin 
szerint az antant Liga elfoglalására az összes fron-
tokon megindítandó áltaianos otfeiizivaval válaszol. 

Kornilov reformjait sürgeti Koriul v ismételten 
felszólította a k .rmanyt az általa javasolt reformok 
azonnali megvalósítására, inert különben félő, h jgy 
a front legrövidebb időn belül felbomlik. 

Kornilov nagy esemenyeket iger Kornilov főpa-
rancsnok közölte az orosz s.ijio képvei, hogy a had-
műveletek délkeleten tovább tartanak. A súlypont a 
román frontra terelődött. A legközelebbi időben nagy-
szabású események varhatók. Valószínűleg a többi 
fi untukon i- nagy hadműveletek kezdődnek. 

A pari-1 lapok Riga elfoglalásáról Herthaut 
táborin k a Petit Párisién-ben ugy vélekedik, *hogy 
Riga eleste következtéb -n Pétervárt nagy veszedelem 
fenyegeti, inert a tavols ig >n kivül semmi sem védi | 
és az orosz hadsereg aligha fogja az ellenséget elo-
renyomulasában feltartóztatni. A tél még nincs olyan 
közel, h gy a németek ilyen hosszú útra ne vállal-
koznának. Az egész sajtó a kétségbeesés apitiajaval 
fogadta a hírt Riga elvesztéséről, nem tagadja az 
ellenség győzelmének nagyság it, amelynek nemesik 
erkölcsi hatása, kanem tényleges eredménye i> nagv 
lesz Nincs francia lap, amely még bizakodne* Orosz-
orszagban, az egyetlen rwnénység és vigasz Amerika. 

CSÚZ,KÖSZVÉNYBEN 
anyagcsere zavarokban szenve 
dok évszázadok ota bevált ra 

diumos gyógyító fürdője 

-y 

64° C 
(Szlavónia) 

Habomban is t e l e n - n y á r o n ü z e m b e n 
fürdőkkel egyesített gyögy-
penziók. prospektust küld • 

rUBDOIGAZGATOSÁG. 

Radioakt ív , a lkal ikus 

sós, jódos hőforrások. 

ISZAPKEZELÉS. 

A Kőszegi Általános Takarékpénztár Rész-

vénytársaságfolyó évi szeptember 4.-én tartott rend-

' kívüli közgyűlésében elhatározta, hogy részvény-

tőkéjét 200.000 koronáról 600.000 koronára fel-

'emeli akképen, hogy eddigi 1000 darab 200 ko-
1 rona névértékű részvényeinek névértékét 300 ko-

ronára felemeli és 1000 darab 300 korona névér-

tékű ujabb részvényt bocsát ki. Az újonnan kibo-

csátandó 1000 darab részvényből 500 darabot a 

régi részvényeseknek rendelkezésére bocsátja, 

előjogot engedvén nekik arra, hogy minden 2 

darab részvény után egy uj részvényt jegyezhes-

senek. Ezen részvényeknek ellenértékét egyenként 

400 koronában állapítja meg. Felhívja ennélfogva 

eddigi részvényeseit, hogy a mennyiben ezen elő 

vételi joggal élni kívánnának, ezen szándékukat 

f. é. október 1-éig részvényeik letételemellett az 

intézet hivatalos helyisegében bejelentsék. Fel-

hívja tovább mindazokat, akik a kibocsátandó uj 

részvényekből bizonyos számú részvényt átvenni 

kívánnak, hogy ebbeli kívánságukat í. é. október 

31-éig az intézet hivatalos helyiségeiben jelentsék 

! be. Amennyiben az akként jegyzett részvényeknek 

szama az 5 0 0 darabot meghaladja, aránylagos le-

szállításnak lesz helye. A kibocsátandó 1 0 0 0 da-

rab ujrészvény átvevői kötelesek a részvények 

kiállítása és bélyeg költsége fejében a 4 0 0 kor. és 

illetve az 5 0 0 kor. átvételi áron felül minden 

egyes részvény után további 10 koronát fizetni. 

Amennyiben az uj kibocsátandó összes részvények 

nem jegyeztetnének, ezek értékesítésiről az igaz-

gatóság rendelkezik. 

A részvények ellenértéke következő részletek-

ben lesz fizetendő: 

A részvényjegyzés alkalmával a részvényen-

kénti 10 korona költségen felül a részvény ellen-

értékének 25 "o-a; további 50 ,,-a f. é. decem-

ber 1-éig, a hátralékos 25 «-ot pedig f. é. de-

cember 31-éig. 

Aki ezen befizetési kötelezettségének eleget! 

nem tesz a már befizetett összeg visszatérítésére j 

igényét elveszíti, amely a tartalék alaphoz lesz 

elkönyvelendő. 

Az uj részvények az 1918-iki üzletévtől kezd-

ve részesülnek az intezet nyereségében. 

Felhívja végül az igazgatóság, eddigi rész-

vényeseket, hogy részvényeiket a felemelt név-

értékre való lebélyegzes céljából az intézet hiva-

talos helyiségeiben f. é. december 1-től bezárólag 

december 31-éig bemutassák. 

Kelt Kőszegen 1917. évi szeptember hó 5-ik 

napján. 

A Kőszegi Altalanos Takarékpénztár 
Reszven/tarsasag igazgatósága. 

Kereskedelmit végzett leány ajánl 

kőzik szerény fizetésért irodai munkára. 

(iep- ós gyorsírásban jar tas . 

C im a k iadóh iva ta lban . 

Kézzel szedett 

almát és körtét 
minden mennyiségben vesz és 

árajánlatokat kér, 

Eilani Lipót 
gyümölcs-kereskedő 

Szombathely. 

C s es k i r . H e l y o r s e g p a r a n c s n o k s a g a K ő s z e g 

Ló-árverés. 
F. é szeptember 14-én délelőtt 10 órakor 

szürke, lo lah) ló árverés ut an a kisgvakorló-

téren t Marhavásártér) el.; kaik. Az eladás csak 

o lyanok szamara tottenic, akik egy a kózigaz-

gatasi hatóságtól i vi vesitett igazo lvánnya l bír-

nak. A t árveréstől ókertskedők, i l letőleg kör-

vetitók kivannak ; írva. 

Az átvételi ar es a törvényes bélyegil leték 

készpénzben • kifizeti se a helyszínén azon-

nal foganato-itu do 

Egy tisztességes középkorú uriasz-

szony ajánlkozik házvezetőnőnek vagy 

gazdaasszonynak, helyben vagy vidéken. 

Cim e lap k iadóh iva ta l ában . 

Magán órákat adok 
magyar, német, tót és francia nyelven. 

< un Juns i ts tor »>. sz. (Szolgabi rósag > 

Veszek almát 
minden mennyiségben. Ajánlatok Schwarcz-féle 

házba Gyóngyös-utca 13. s z ámhoz intézendők. 

. . t o t ó " 
F Í N Y K É P Í S Z i r i 

S I A K Ü Z L E T Buonwsr 

Rákóczi-ut80. 
N A G Y B A N - K I C S I N Y B E N . 

Kérjen időszaki ertesi töt ! 

Amatőr mu.ikát szakszerűen v é ' e z l 

Nyomatott líouai Frigyes nyomdájában üös^agtu . 

Szombathelyi Jakarékpcnztár 

j^éssvénytársasag 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , K i r á l y - u t u . s z z i i n . 

á t r a a z s z ü l ő d i m e l l e t t . 

Elfogad: k,*tct*k,t j«l«m«K nettó 3 V '.-o§ kain. 

ci foly. 
utalán A kainatotas a beletet kovetó napon k««<JőUik 
betét kitizeteseket íelmonJas nélkül esikótol 

Leszámítol: - u«lcn maganval-
tokát mindenkor a legelőnyösebbe u 

Folyósít: g p j * MrfMt^kMiogMisBtaaMa 
— földbirtokokra étrami hazakra, tnii(i-

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kö lcsönökké változtat (convertál) . 

Értékpapírokat: " 1 >">> ••<• fcM — — t'iívJdi megbizatasx.it oll>{a J 
Szelvényeket: * benn. mii^y-

— ivek t a sxclve;iy utalvany (talon) 
alapjait Jijmriite-.cn beszerez 

Átutalásokat, letiwtewk* eszkoiol a világ bar-
— mely piacait teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: allin"- •'•» papnőim 
— előleget aJ 

Sorsolás ala eso értékpapírokat Uioiy. íven* tesseg otun biztosit 
Értékpapírokat értékeket .I»csr« << keze 

Itsrc átvesz 

Tekintettel, hogy ha«ánk le magyobb p.-iiziniczet«» el a 
l'esti tiszai Kl«.'» TakaiokpciuUr K.ycnulctte! szoros ősim-
kottetéshen «il, muKlonfele Uk.trék(«uaUri cs b.uikualeti 

megbíz st a legci inyotuboon bír letio iyolit.nu. 
Mint az Klv> >lagyai Általános biztositn ur .̂tsa^ ügynök-
sége minJenl lc biztosit.«t e'iogad es fel. il.igositass.il kést-

s ggel »«otgj| 

Központ : Szomliatiieiíi (rej i j Takarekpánzfar 

S z o m b a t h e y A l a k u l t : 1 8 6 7 - b a . i . 
Alaptőke 1,609 000 kor. Tar ta lékok: 400.000 ko i . 

Takarékbetétek 15 mi l l ió koronán felül 
Saját tökéi 2,250.000 korona . 

M i 
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